
Özet: 

Türk Dilleri Araştırmaları, 23.2 (2013): 113-134 

Sıska ve Semiz ............ '<;;.. ..... Uzakta Ne 

Hülya Y ıldız* 
(Eskişehir) 

Bu makale i. Tuııukuk Yazıtının Batı yüzünün 6. satırındaki ilk sözcüğü 
yeniden okumak ve sözcüğün geçtiği cümleyi buna göre değerlendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Makalede b2ül2i/ şeklinde yazılmış olan -sAr koşul 
ekli eylem tabanının bö:la- 'böğürınek, mölemek' olarak okunup anlamlan
dırılması önerilmekte ve Eski Anadolu Türkçesi, Türkmence ve Türkçe möla
fiili, bö:la- okuyuşuna kanıt olarak sunulmaktadır. 
Anahtar sözcükler: Eski Türkçe, Orhan Yazıtları, Tufıukuk Yazıtı, 

sözcükbilim, bölsar, bölasar. 

Abstract: 
This artiele is written in order to reread the first word of the sixth line of the 
westem face of the i. Tuııukuk Inscription and reevaluate the sentence 
accordingly. In the artiele, it is suggested that the verbal base with -sAr 
conditional suffix, written as b2Ü12ir2

, should be re ad and interpreted as 
bö:la- 'to bellow', and Old Anatolian Turkish, Turkmen, and Turkish verb 
mö/ii- is used as a proof to the reading bö: la-o 
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* hkoprulu@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Araştırma Görevlisi. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Doktora Programı 
öğrencisi. 

http://www.turkdilleri.org/



114 HÜLYA YILDIZ 

ı. Giriş 

Eski Türk Yazıtlarıyla ilgili, üzerinde uzlaşmaya varılamamış kimi 
noktalar bulunmaktadır. Bunlardan biri de i. Tuiıukuk Yazıtının Toruk 

bukaZı sarniz bukaZı ırakda b??sar sarniz buka taruk buka teyin bilmiiz 
armiş teyin ança sakıntım cümlesindeki b??sar sözcüğüdür. Radloffun 
yazıtlarla ilgili ilk yayınından (1899) bu yana, sözcük çok farklı bi
çimlerde okunup anlamlandırılmıştıf. ı Bu durum, sözcüğün ikinci ve 
üçüncü işaretlerinin ne olduğunun tam anlaşılamamasından kaynaklan
mıştır. Çünkü yazıtlar üzerinde çalışan araştırmacıların çoğu, geçmişteki 
siyasi yapı dolayısıyla yazıtların bulunduğu bölgeye giderek inceleme 
yapma ve eski okuyuşların doğru olup olmadığını yerinde görüp kontrol 

. etme imkanına sahip olamamışlardır (Ösawa 2000: 191). Dolayısıyla 

araştırmacılar daha çok Radloff atlasına (1899) ya da Ramstedt, Granö, 
Aalto (1958) yayınına başvurmak durumunda kalmışlar ve b2a2s2/ ya da 
b2Ü1Js2r2 yazımına bağlı okuyuşlar ortaya koymuşlardır. 

Münih Devlet Kütüphanesindeki Radloff atlasını kullandığını; ancak 
bu kaynağı hem Radloff'un metni ve notlarıyla hem de Thomsen ve 
Ramstedt'in notlarıyla2 karşılaştırdığını belirten Sprengling'in (1939: 375) 
sözcüğü b2 Üıir2 yazıınıyla vermesi; Clauson'ın da (1972: 332a) ancak 
b2 Üıi,ı yazımıyla açıklanabilecek bölsar < böl-3 'ayırt etmek' okuyuşunu 
tercih etmesi ise dikkate değer hususlardır. çünkü Sprengling ve 
Clauson'ın sözcüğün ikinci ve üçüncü harfleriyle ilgili gözlemleri, yıllar 
sonra Alyılmaz (2005: 193) yayınında yer alan fotoğraflarla hiçbir 

2 

3 

Çalışmalardaki okuma ve anlamlandırma farklılıkları Kormuşin (2003) ve 
Aydın'da (2008) ayrıntılı bir biçimde ele alındığından bilgi için bu iki çalışmaya 
bakılabilir. 

Thomsen ve Ramstedt' in yayımladığı notlar, Ramstedt' in sonradan çektiği fo
toğraflara dayanmaktadır. Sprengling (1939: 375) bu fotoğrafları Kopenhag'da 
görmeyi umduğunu; ancak fotoğrafların kimyasal hatalar yüzünden dönüşü 

mümkün olmayacak biçimde tahrip olduğunu öğrendiğini yazar. 
Yazıtlardan yaptığı alıntıların, yazıtların baskı ve fotoğrafları üzerindeki kişisel 
incelemelerine dayandığı bilgisini veren Clauson (1972: xiii), böl- (1972: 332a) 
maddesinde yazıtın fotoğraflarının açıkça bölsar'i gösterdiğini belirtir. 
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kuşkuya yer bırakmayacak şekilde doğrulanacaktır. Elinizdeki araştırmada 
sözcüğün ikinci işaretinin Ü, üçüncü işaretinin 12 olduğu gerçeğinden 
hareket edilecek; ancak söz konusu fiil kvk- değil, kvkv- ses yapısıyla 
okunarak bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölü
münde sözcük ile ilgili eski okuyuş ve yorumlar tartışılacak; üçüncü 
bölümünde başka bir okuma ve anlamlandırma önerisi getirilecek; sonuç 
bölümünde ise elde edilen bulgular ışığında varılan sonuçlar özetle
necektir. 

Sözcük Eski ve 
Sözcükle ilgili en eski okuyuş Radloff' a (1899) ait bi/siir okuyuşu 

olup bu okuyuşu takip eden araştırmacılara çeşitli yayınlarda değinilmiştir. 
Günümüzde sözcüğün ikinci işaretinin ı/i olmadığı netlik kazandığı için, 
aşağıda yalnızca * böl-, * bÖlJü-Ibön<r>ii- ve * böliiş- okuyuşları değerlen

dirilecektir. 
2.1. böl- 'ayırt etmek' okuyuşu 
Clauson'a (1972: 332a) ait bir okuyuş ve anlamlandırmadır.4 Bu görüş 

Rybatzki (1997), Taube (2002), Kormuşin (2003) ve Berta (2004) 
tarafından takip edilmiştir. Tekin (1994: 29) ise böl- sözcüğünün ne Eski 
Türkçede ne de yeni Türk dillerinde 'ayırt etmek' anlamında olmadığını 
yazmış ve sözcüğü bu şekilde okuyan Clauson'ın yorumunun ikna edici 
olmadığını belirtmiştir. Ancak Tunukuk yazıtındaki sözcüğü böl- 'ayırt 

etmek, seçmek' olarak okuyup anlamlandıran Rybatzki (1997: 45, 105. 
dipnot), verdiği bir örnekle sözcüğün Eski Türkçede bu anlamda kullanıla
bileceğini ortaya koymuştur: 

(977) Tört iit' öz bir (978) tözlüg iirip öngi tiigsilmiiki ati'rqltacı (979) 

bölqiiCi bilgii bilig iirür (Zieme ve Kara 1978: 158) "der vier Körper und 
ihr Verschiedensein unterscheidet (Hend.), die Weisheit des Tat
Vollendes" (Zieme ve Kara 1978: 159). 

4 Aslında Ramstedt, Granö, Aalto yayınında (1958) bÜlJsiir sözcüğünün karşılığı 

olan erkennen fiili de 'ı. tanımak, teşhis etmek; 2. görmek, müşahade etmek, 
farkına varmak; 3. idrak etmek, bilmek, anlamak; 4. ayırt etmek' (Steuerwald 
1998: 197) anlamlarını taşımaktadır. 
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116 HÜL YA YILDIZ 

Burada böl- fıilinin adırtla- ile birlikte ikileme oluşturduğu ve 'unter
scheiden' yani 'tefrik etmek, ayırt etmek' (Steuerwald 1998: 575) an
lamında kullanıldığı açıkça görülebilmektedir.5 Sözcüğün Eski Uygur
cadaki şu örneklerde ise 'çözümlernek' anlamı taşıdığına dikkat edil
melidir: 

datukos uguslarıg bölmak adırtlamak bölük' das Kapitel Dhatukosa 
über das Analysieren der Elemente' (Röhrborn 1977: 55). 

kıntı küsiidi bölgaZi baslagların adırtlagalı yörüglarin ke1J alkıg 'er 
wünschte die Prinzipien [ der Lehre] zu analysieren und die 
Bedeutungen gründlich zu erkennen' (Röhrborn 1977: 55). 

Öyleyse böl- fıili Eski Türkçe döneminde 'ayırt etmek, çözümlernek' 
vb. anlamlar taşıyan bilişsel bir fıil olarak kullanİlabilmektedir.6 Ancak 
bizim için önemli olan ve tartışılması gereken mesele, elbette sözcüğün 
Tunukuk Yazıtında da böl- olarak okunup okunamayacağıdır. Aşağıda bu 
fıilin sentaktik ve semantik yapısına değinilerek sözcüğün Tufıukuk 

Yazıtında böl- olarak okunup okunamayacağına açıklık getirilmeye çalışı
lacaktır. 

2.1.1. böl- fiilinin sentaktik yapısı 
Her şeyden önce, Eski Türkçe böl- 'ayırt etmek, çözümlernek' fıili 

geçişli bir fıildir. Türkçede geçişli bir fıil doğrudan bir nesne alır ve bu 
nesne, fıil önü konumundan uzağa taşındığında belirtme durum ekini taşır. 
Yazıtlarda geçişli bir fıilin aldığı nesnenin fıil önü konumundan uzağa 
taşındığında belirtme durum ekini aldığı örnekler oldukça fazla olup şu 

5 

6 

Rybatzki'nin verdiği diğer örneklerde böl- sözcüğü 'ayırmak, bölmek' anlamında 
olup bunlar 'ayırt etmek' anlamını destekleyecek örnekler değildir. 
ET böl- fiili, bilişsel bir fiil olarak Eski Uygurcadan sonraki tarihi dönem 
metinlerinde bir daha karşımıza çıkmadığı gibi günümüz Türk dillerinde de bu 
anlamda kullanılmamaktadır. 
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satırlarda geçer7: G 1, 2, 5, 10, 10, 10, 10, 10-11, 12, D 2, 2, 2, 3, ll, 
13,14,15, 16, 16,21,21,22,25,25,27,29,29,29,30,31,32,34,36,36, 
36, 37, 38, 38, 38, 38, 40, 1, 1, 2, 7, 7, KD; 1,4,4, 7, 7, 7, 8, 
8, 9, 11-12, 14, 2, 4, 7, 7, 10, 11-12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 17, 17, 
17, 18, 19,20,21,21,24,24,24,25,25,27,27,28,28,31,31,37,38,39, 
Gl, 1,4,9,12,15,15, GB; T i B 7, K 3,3,9-10, ll, ll, T B 6-7, 2. 

Yazıtlarda geçişli bir fiilin aldığı nesnenin fiil önü konumundan uzağa 
taşındığı halde belirtme durum ekini almadığı durumlar ise şu beş örnekte 
geçer8: KT G 5, D 20, T i G 2, K 1 -2, 10. Bunlardan KT G 5 örneği BK K. 

4'te (Hovdhaugen 1974: 68)9, KT D 20 ise BK D 17'de (Hovdhaugen 
1974: 66) belirtme durum ekiyle, gramere uygun olarak verilir. Geriye 
kalan üç örnek ise dil içi bir gerçekliğe işaret etmeyip rahatlıkla belirtme 
durum ekinin yazılmasının unutulduğu durumlar olarak değerlendirilebilir. 
O halde, T i B 6'da geçen -sar çekimli fiil bö!- 'ayırt etmek' fiili ise, bu 
fiilin doğrudan nesnesinin belirtme durum ekini taşıması beklenmelidir: 

(1) a. *sıska ve semiz boğa uzaktan ayırt etse .. . 
b. sıska ve semiz boğayı uzaktan ayırt etse .. . 

TUılukuk Yazıtındaki yan cümleciğin günümüzdeki karşılığı tam da 
(1 a) örneğindeki gibi olup buradaki nesne belirtıne durum eki taşımadığı 
için cümle bozuktur. Eğer TUılukuk Yazıtındaki fiil gerçekten bö!- fiili 
olsaydı, (2b)' de olduğu gibi, orijinal metindeki taruk bukaZı sarniz bukaZı 

7 

8 

9 

Burada satır numaraları, aynı satırda geçen koşula uygun farklı örneklerin sayısı 
kadar tekrar edilmiştir. Örneğin 13. satırda koşula uygun iki örnek varsa, satır 
numarası 13, 13 şeklinde yazılmıştır. 
KT G 5, K 12, BK K 3-4, G 11, T I G 4'teki cümlelerde geçen agı, altun, kümüş, 

işgiti, kutay vb. nesneler, fiille listeleme ilişkisinde olduğu için fül önü 
konumundan uzağa taşındıkları halde belirtme durum ekini almamıştır. 
KT D 5'teki afııg bilig anta öyür armiş cümlesinde bir durum ekinin eksik ol
duğunu ve bu cümlenin BK K 4'te afııg biligin anta öyür armiş şeklinde düzel
tildiğini fark eden Hovdhaugen (1974: 68), biligin sözcüğündeki +n ekini araç eki 
olarak düşünmüştür. Ancak bu ek belirtme durum ekinin iyelik eklerinden sonra 
gelen biçimidir. 
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118 HÜL YA YILDIZ 

'sıska boğa ve semiz boğa' bağlama öbeğinin ikinci ögesinin sonuna +(I)g 

belirtme durum ekinin getirilmiş olması beklenirdi: lo 

(2) a. *toruk bukalı samiz bukalı ırakda bölsar ... 
b. toruk bukalı samiz bukalı+g ırakda bölsar ... 

Bu noktada, yazıttaki fiilin gerçekten böl- olabileceğini, ancak belirtme 
durum ekinin yazımda unutulmuş olduğunu varsayarak incelememize 
devam edelim. Acaba yan cümleyi taruk bukalZ samiz bukalz<g> ırakda 

bölsar biçiminde düzeltmek, sorunu çözüme kavuşturmak için yeterli 
midir? Böl- fiilinin semantik yapısını irdeleyerek bu soruyu yanıtlamaya 
çalışalım. 

2.1.2. böl- fiilinin semantik yapısı 
T i B 5-6'da yer alan ve içinde böl- fiilinin geçtiği varsayılan taruk 

bukalZ samiz bukalz<g>(?) ırakda bölsar taruk buka samiz buka teyin 
bilmaz armiş cümlesinde toruk bukalZ samiz bukalz<g>(?) ırakda bölsar 

kısmı yan cümleciktir. Etken çatılı bu yan cümlecikte böl- yükleminin 
işaret ettiği 'ayırt etme' işini üstlenecek bir kılıcıya ihtiyaç vardır. Bu 
kılıcı ise [+insan] olmak zorundadır. Bu yan cümlecikteki böl- yüklemi 
üçüncü tekil kişi koşul çekiminde olup özne AÖ'sü örtük özneyle 
işaretlenmiştir: 

(ol) toruk bukalı samiz bukalı+<g>(?) ırakda bölsar ... 

T i B 5-6'daki cümle, yan cümleciğin yükleminin taşıdığı -sAr koşul 

eki dolayısıyla aynı zamanda bir koşul cümlesidir. Koşul cümlelerinin 
anlamsal-mantıksal yapısı gereği, yan cümlecikte olumlu bir koşul yerine 
getiriliyorsa ana cümlede bunu olumlu bir önermenin, olumsuz bir koşul 

10 Belirtme durumu eki yazıtlarda +LI ... +LI bağlama öbeğinin sadece ikinci bile
şeninin sonuna eklenir: krş. biig+li bodun+lı+g (KT D 6) 'beyleri ve halkı' (Tekin 
2003: 104, mad. 252). 
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yerine getiriliyorsa olumsuz bir önermenin izlemesi gerekir (Wittgenstein 
2003): 

(1) a. öğrenci dersi dikkatli dinlerse 
b. konuyu anlar. 

(2) a. öğrenci dersi dikkatli dinlemezse 
b. konuyu anlamaz. 

(3) a. (o) sıska ve semiz boğa<yı> uzaktan ayırt etse 
b. hangisi sıska boğa hangisi semiz boğa, bilir. 

T i B 5-6'daki cümle ise bölsar'li okunduğunda tam olarak şöyledir: 

(4) a. *(0) sıska ve semiz boğa<yı> uzaktan ayırt etse 

b. hangisi sıska boğa hangisi semiz boğa, bilmezmiş. 

(4a) ve (4b)'de yan cümlecik ile asıl cümlenin taşıdığı önermeler ara

sında çelişki olduğu açıkça gözlemlenmektedir. T i B 5-6'da yan cümle
ciğin [+olumlu] ayırt etme, temel cümlenin ise [ -olumlu] bilme yilldemi 

taşıması, yan cümlecik ile ana cümlenin önermeleri arasında birbirinin 

geçerliğini engelleyen mantıksal bir tutarsızlık doğurmakta ve cümle doğ
ruluk değerini yitirmektedir. Yazıttaki -sAr ekli fiil bil- okunduğunda aynı 

mantıksal tutarsızlık daha da belirginleşmektedir: 

(1) *a. (o) sıska ve semiz boğa<yı> uzaktan bilse 

b. hangisi sıska boğa hangisi semiz boğa, bilmezmiş. 

T i B 6' daki sözcüğü bil- okuyan araştırmacıların da böl- okuyan 

araştırmacıların da yan cümlecik ile ana cümlenin önermeleri arasındaki 

bu tutarsızlığı dil sezgileriyle algılamış olduklarını gösteren ipuçları var
dır. Örneğin, tartışmalı cümle ile ilgili çalışmalarda, yan cümlecik ile ana 

cümlenin yüklemlerinin genel anlamlı olarak yorumlanması bu tutarsızlığı 
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gidermeye yönelik bir dokunuş gibi görünmektedir11 . Ancak aynı man
tıksal tutarsızlığın bu durumda da ortadan kalkmadığı dikkatlerden kaç
mamalıdır: 

(1) *a. sıska ve semiz boğa uzaktan ayırt edilse 
b. hangisi sıska boğa hangisi semiz boğa, bilinmezmiş. 

(2) *a. sıska ve semiz boğa uzaktan bilinse 
b. hangisi sıska boğa hangisi semiz boğa, bilinmezmiş. 

Sözcüğün böl- 'ayırt etmek' olarak ele alındığı bir başka çalışma ise 
Kormuşin'e (2007) aittir. Bu çalışmada söz konusu cümle turuk bukaZı 

sarniz bukalı ırakda bölsar sarniz buka turuk buka teyin bilmaz armiş 
biçiminde okunup 'uzaktan zayıf boğalarla semiz boğaları ayırt edebilen, 
semiz boğaya zayıf boğadır diyemezmiş' biçiminde anlamlandırılmıştır. 
Burada yazarın cümleyi öteki araştırmacılardan oldukça farklı bir biçimde 
yorumladığı görülmektedir. Yazarın bu farklı yorumu cümlenin gramer 
yapısıyla ilgili görüşlerinden kaynaklanmaktadır: 

"1. Bölser ya da bilser - Bu fiilin sözlük manasından çok onun gramer anlamı 

önemlidir. Herkes -ser ekli bu kelimeyi şart anlamını ifade eden zarf-fıil (ulaç) 

olarak kabul etmişti. Kanaatimce burada bölser kelimesi, zarf-fıil değil, sıfat

fıildir ve isimleşmiş bir sıfat-fiil olarak cümlede özne görevini yapmaktadır." 

(Kormuşin 2007: 267). 

Burada görüldüğü üzre, Kormuşin böl- (ya da bil-) tabanına eklenen ve 
herkesçe zarf-fiil olarak çözümlenen -sar ekinin aslında sıfat-fiil olduğunu 

11 Cümlenin çeşitli çalışmalarda nasıl yorumlandığı Kormuşin 2007: 264-26S'te 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İlgili cümlenin çevirilerinde parantez içi eklemelerin 
yapılması ve Clauson'ın (1972: 332a) bu yan cümleyi "if one (tries) to 
distinguish ... " biçiminde çevirmiş olması da bu duruma örnek olarak göste
rilebilir. 
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ve bu adlaşmış sıfat-fiilin bulunduğu öbeğin cümle de özne görevi 
yaptığını düşünmektedir. Ancak Orhon yazıtlarında fiile kılıcı anlamı 

veren sıfat-fiil daima -gmA (Tekin 2003: 167; Erdal 2004: 283) olup 
yazıtlarda adlaşmış sıfat-fiiller de bu ekle (Tekin 2003: 167) türetil
mektedir. Bu durumda, Tu:fıukuk yazıtında geçen 'ayırt eden' anlamlı 

sözcüğün *bölsar değil, *bölügma olarak türetilmiş olması beklenmelidir. 
Kormuşin * bölsar sözcüğündeki -sar ekinin sıfat-fiil eki olduğu 

görüşünü destekleyecek başka örnekler vererek yazısına devam etmek
tedir. Ancak Kormuşin'in Kononov'dan (1980) alıntıladığı ve kendisinin 
bunlara eklediği Yenisey Yazıtlanna ait bu örneklerin (bkz. Kormuşin 
2007: 267) hiçbiri ikna edici değildir. 

Kormuşin yazının devamında görüşlerini şöyle sürdürmektedir: 

"2. Özneden yükleme geçelim. Herkes tarafından teyin bilmez ermiş kelimeleri 

ikiye bölünür, teyin sözcüğü, söylenenleri kapatan formal bir edat olarak, bilmez 

ermiş kelimeleri ise cümlenin ana fiili, yani anlamlı fiil olarak kabul edilirdi. 

( ... ) Benim kanaatimce, burada durumu tam tersine almak gerekiyor: teyin ek 

değil, ana fiildir, ve bilmez ermiş kelimeleri birleşik fiilin formal, yardımcı bir 

parçasıdır. O halde fiil grubunun tercümesi şöyle olmalıdır: diyemezmiş 

(söyleyemezmiş, adlandıramazmış)." (Kormuşin 2007: 267). 

Bu açıklamalarda bi/- fiilinin yeterlik yardımcı fiili şeklinde yorum
landığı görülmektedir. Ancak yazıtlarda yeterlik yardımcı fiili *bi/- değil, 

u- (Tekin 2003: 100, mad. 8) fiilidir ve u- yeterlik fiili kendinden önceki 
fiile ancak -U zarf-fiiliyle (Tekin 2003: 100, mad. 8) bağlanmaktadır. Bu 
durumda, Tu:fıukuk yazıtında 'diyemezmiş' anlamının *teyin bi/maz armiş 

değil, *teyü umaz armiş yapısıyla karşılanmış olması beklenmelidir. 
Aynca, yazıtlarda daima 'diye' anlamında kullanılan tey in 12 sözcüğünün 

nasıl ana fiil olabileceğine de açıklık getirilmelidir. 

12 Krş. T 6,17,23,24,34,39,40; KT DIl, 19,20,25,27,28,39; EK D 10,16,17, 
20,21,22,23,25,33,39. 
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2.2. bögü- ya da bög<r>a- 'böğürmek' okuyuşu 
Sözcüğün ikinci işaretinin Ü olduğunun kabul edilmesi; ancak üçüncü 

işaretin 1) olduğunun varsayılmasıyla ortaya konmuş bir başka çalışma 
daha vardır. Aydın'a (2008) ait olan bu çalışmada, sözcüğün bÖlJüsar ya 
da bÖ1)<r>iisiir '(hayvan) böğürse' biçiminde okunup anlamlandırılması 
önerilmiştir. Çalışmada * bÖ1)üsiir biçiminin tarihi metinler ve çağdaş 

dillerle desteklenemediği, bu durumda yazıcının 1)' den sonra gelen / 
sesini unutmuş olabileceği ve bÖ1)<r>iisiir okuyuşunun Eski Türkçe 
mÖ1)rii- 'böğürmek' fiiliyle birleştirebileceği belirtilmiştir. 

Bu çalışmadan alıntılar yaparak görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz: 

"3.1. Tonyukuk adasıarının hepsinde kelimenin ilk hecesindeki ünlünün ıli 

olduğu belirtilmiştir. Ancak Tonyukuk yazıtı üzerinde uzun süre epigrafık 

incelemeler yapan Cengiz Alyı1maz, ünlünün ıli değil ölü sesini gösteren harf ile 

yazılmış olduğunu ortaya koymuştur (Alyılmaz 2000: 105). Böylelikle ilk 

hecedeki ünlünün ıli mi yoksa ölü mü kuşkusu ortadan kalkmıştır. Zaten 

Alyılmaz'ın verdiği fotoğraflarda da bu ünlü açıkça tespit edilebilmektedir 

(Alyılmaz 2005: 193,277. fotoğraf). 

3.2. Kelimedeki ünsüzün 12 mi yoksa 1) mi olduğu tartışmalıdır. Aslında bütün 

adasıarda verilen ünsüz 12 gibi durmaktadır. Ancak z2 biçiminde okunduğunda da 

cümleyi anlamlandırmak ancak zorlama ile mümkün olmaktadır. Üstelik z2 ile 1) 

ünsüzlerinin yazımının birbirine benzemesi kuşkusuz böyle okumamızda en 

büyük etkendir. Sesi 12 ile bölsar okuyup, yukarıda da söylendiği gibi, canlı veya 

cansız şeyleri 'uzaktan seçmek' ya da 'ayırt etmek' neden zor olsun ki?" (Aydın 

2008: 80-81). 

Burada yazarın Alyılmaz (2000) ve (2005) yayınlarına dayanarak 
ikinci işaretin Ü olduğunu kabul ettiğini görmekteyiz. Ancak Alyılmaz 
(2000: 106), ikinci işaretin Ü olduğunu yerinde tespit etmiş olmasına ek 
olarak, sözcüğün bölsar "-' bülsiir şeklinde okunup yorumlanması gerek
tiğini de belirtmektedir. Bu açıklama, Alyılmaz'ın sözcüğün üçüncü işa
retinin 12 olduğunu tespit ettiğini göstermektedir. Alyılmaz'ın (2005: 193) 
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adasında yer verdiği 277. fotoğraf ta da bu işaretin l)13 değiL, 12 olduğu 
açıkça seçilebilmektedir.14 Bu durumda üçüncü işarede ilgili tartışmalı bir 
husus bulunmamaktadır. 

Yazar böl)üsiir ve böl)<r>iisiir sözcüklerinin yapısıyla ilgili görüş
lerini açıklayarak devam eder: 

"BölJüsar veya bÖlJ<r>asar olarak okuyup '(hayvan) böğürse' biçiminde 

anlamlandırdığımız kelimenin bölJ ses yansımasından yapıldığı bellidir. Bu 

kelime tıpkı balJ'dan bağır- fiilinin kuruluşu ile aynıdır (Ergin 1984: § 260). 

Öyleyse her iki kelimenin morfolojik açılımı şöyle olacaktır: 

bÖlJüsar < bwlJ + U - sAr biçiminde yapılmış olmalıdır. +U- eki, isimden fiil 

yapan ve eski Türkçede bolca örnekleri tanıklanabilen bir ektir. Örnek: azu- 'to 

become less' < az; bayu- 'to be or become rich' < bay; kelJü- 'to become wide, 

broad' < kelJ vs. krş. (OTWF 475) ve (Erdal 2004: 90). -sAr ise bilinen şart 

ekidir. Krş. (Erdal 2004: 320) 

"bölJ<r>asar < bwlJ + rA - sAr olmalıdır. Bu durumda yazıcının r2 sesini 

unuttuğunu söylemekten başka çare kalmamaktadır." (Aydın 2008: 82). 

Burada önerilen * böl)ü- fiilinin * böl)+ü- olarak çözümlenmesi se
mantik nedenlerle geçerli olamaz. çünkü Eski Türkçe +U- ekinin işlevi, 
yalnızca durum fiilleri ya da bir durumdan başka bir duruma geçiş bildiren 
durum değişikliği fiilleri 15 türetmektir: azu- 'azalmak' (durum değişikliği 

fiili); bayu- 'zengin olmak' (durum fiili) ya da 'zenginleşmek' (durum 

değişikliği fiili), kel)ü- 'genişlemek' (durum değişikliği fiili). Bu durumda, 
*böl)+ü- fiili 'böğürmek' değil, ancak '*böl) sesi olmak (durumfiili)' veya 
* böl) sesi haline gelmek, * böl) 'leşrnek (durum değişikliği fiili)' anlamına 

gelebilir ki böyle bir anlam dilsel açıdan geçerli değildir. 

13 

14 

15 

Ramstedt, Granö, Aalto (1958), Tekin (1968) ve Sertkaya (1991) yayınlarında 
sözcüğün lJ'li okunması, birbirine benzeyen 12 ve LJ işaretlerinin karıştırılmasından 

kaynaklanmıştır (Rybatzki 1997: 45, 105. dipnot). 
277. fotoğrafın sağdan ikinci satırının ilk sözcüğüne bakınız. 
Türkçedeki durum değişikliğifiilleri için bkz. Aksan 2003. 
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Buradaki *bö1J<r>ii- (= Eski Türkçe mÖ1Jra-)16 fiili ise *mö1J+ra
değil, mÖ+1Jra- biçiminde çözümlenmelidir. Çünkü Eski Türkçe verilerde 
Iri' den önceki ses (ıçı ve III'li birkaç örnek dışında) hep damaksıl ıkı, 19i, 
Irj/ sesleri olduğundan, ek °krA_, °grA-, °1JrA- (Erdal 1991: 469) olarak 
düşünülmelidir. Bu durumda, *bö1J<r>a- fiilinin türetildiği kökün *bö1J 
değil, *bö: ses yansıması olduğu ortaya çıkar. Koşut olarak, Aydın'ın de

ğindiği bağır- fiili de * ba1J değil, *ba: ses yansımasından türetilmiştir. 
Zaten * ba1J yansımasından *+r A - ekiyle türetilecek bir fiilin bağır- değil, 

ba1Jra- olması beklenir ki Eski Türkçe döneminde böyle bir fiil zaten 
vardır. Özetle, sözcüğün ikinci ve üçüncü işaretleri Ü ve 12 olup sözcüğü 
* bÖ+1Jra- > Eski Türkçe mÖ1Jra- fiiliyle birleştirilmesini ve *; sesinin 
yazımda unutulduğunun düşünülmesini gerektirecek bir kanıt yoktur. 

Aydın '(hayvan) böğürmek' anlamının hem tarihı hem çağdaş Türk 
dili alanında hangi fiillerle karşılandığını açıklayacak örneklere de yer 

vermiştir. Burada tarihı Türk dili alanına ait örnekler *bö1J<r>a- oku
yu şunu destekleyecek kanıtlardır. Çağdaş Türk dili alanından seçilen 
örnekler ise şunlardır: 

16 

"4.2. Çağdaş Türk Dili Alanında: Alt. möörö- 'böğürmek' (Gürsoy

Naskali-Duranlı 1999: 136); Tuv. möörer 'ay.' (Arıkoğ1u-Kuu1ar 2003: 78); TeL. 

möörö- 'inek, sığır, boğa böğürmek' (Ryumina-Sırkaşeva-Kuçigaşeva 2000: 

73); Kırg. möörö- 'ay.' (Yudahin 1988: 572); Kar.-Mal. müngürde-, müngüre

'ay.' (Tavkul 2000: 304); Gag. büüremek 'ay.' (Gaydarci 1991: 45); Az. 

böyürmek 'bağırmak (inek, öküz, manda vs.)' (Altaylı 1994: 152). 

Anadolu ağızlarında ise çok çeşitli şekilleri vardır: b earm ek, b egirm ek, 

beğermek, beyirmek, bermek, bogürmek, böğürmek vs. (DS II: 597) ve mür/emek 

(DS IX: 3230). 

Radloff, sözlüğünde 1. (Kir.) 'brüllen'. 2. (Kom.) 'schreİen (vom Kameel)'. 

3. (Çağ.) 'stheien jammem' (RSl IV: 2181) anlamlarını vermiştir. Böylelikle 

deve bağırması için de aynı kelimenin kullanıldığını öğrenmekteyiz. 

Eski Türkçe möyrii- fiilinin geçtiği tarihı metinler için Aydın'a (2008: 82) 
bakılabi]jr~ 

http://www.turkdilleri.org/



SISKA VE SEMİz BOGA UZAKTA NE YAPIYORDU? 125 

mungurgamak, mungraymak, mungraşmak, mungramak 'gemir, pousser des 

cris, en parlant de l'homme et des animaux' (DTO 504). Ayrıca krş. (EDPT 

770b) ve özellikle (Barutçu-Özönder 1996: 75)." (Aydın 2008: 83). 

Bizim belirlemelerimize göre, Çağdaş Türk dili alanında *bö: ses 
yansımasından türemiş farklı fiiller bulunmaktadır: 

*bö:+ra-17 = Tuv. mööre- 'böğürınek' (Ölmez 2007: 219); Hak. 
müüre- 'l. (inek, sığır) böğürınek; (insanlar için) ağlamak' (Anjiganova 
vd. 2006: 260); Alt. möörö- 'böğürmek' (Baskakov ve Toşçakova 1947: 
111); TeL. möörö- 'inek, sığır, boğa böğürmek' (Ryumina-Şırkaşeva ve 
Kuçigaşeva 2000: 73); Kır. möörö- 'ay.' (Yudahin 1998: 572); YUyg. 
möre- 'ay.' (Tömür 2003: 467); Gag. büüre- 'ay.' (Gaydarji vd. 1973: 45). 

*bö:+kir-18 = Az. böyür- 'böğürınek' (Ercilasun 1991: 81); Çuv. 
meker- 'böğürınek' (Skvortsov ve Skvortsova 2002: 273); Özb. bökür

'ay.' (Ercilasun 1991: 81); Türk. böğür- '(öküz, manda, deve) bağırınak' 
(Türkçe Sözlük, i. c.: 343); Türkın. bögür- (bö:gür-) 'böğürınek, 

bağırınak, haykırınak' (Tekin vd. 1995: 82); YUyg. böküri- 'böğürınek' 

(Necipoviç Necip 1995: 50). 
*bö:+la- = Türk. möle- 'mölemek, böğürınek' 19; Türkın. möle- (mö:le-) 

böğürınek (buzağılar hak.) (Tekin vd. 1995: 463). 
*bö:+gra- = Baş. mÖlJre- 'böğürınek' (Ercilasun 1991: 81); Kar. 

müvre-20 'böğürmek' (Baskakov vd. 1974: 412)21; Kar.-MaL. mÜlJüre-

17 

18 

19 

20 

Etimoloji için bkz. Tuv. mööre- 'böğürmek' < möö+re-, krş. möö 'böğürtü, boğa 

böğürtüsü' - Etirn.: yansırna, Türkçede ineğin çıkarttığı ses, möö ile ---+ (Ölmez 
2007: 219) 
Tekin (1997: 58) bu fiillerin *bö:kir-'den geldiğini ve *bö: kökünden +kir- ekiyle 
türetildiğİni yazar. Türk dillerindeki *+klr- ekli yansıma sözcükler için bkz. Tekin 
1982: 503-5l3. 
Günümüzde Türkiye Türkçesi konuşan herkes tarafından bilinen mö: le- fiili 
Türkçe Sözlük'te yer almamaktadır. Ancak internet üzerinden yapılacak bir 
taramada bu fiille ilgili verilere ulaşmak mümkündür. 
Karaycadaki -1]- > -v- gelişİmi için krş. CC mÜ1]uş > Kar. ht müvüş 'köşe, bucak' 
(Çulha 2006: 88). 
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'böğürmek' (Tenişev ve Suhunyev 1989: 479); Kaz. mÖ1jire- 'böğürmek' 

(Koç, Bayniyazov, Başkapan 2003: 385); Nog. mÜ1jire- 'böğürmek' 

(Baskakov 1963: 229); Tat. mÖ1jre- 'böğürmek' (Ercilasun 1991: 81); 
Yak. mÖ1)üree- 'böğünnek' (Afanas'yev ve Haritonov 1968: 288). 

Burada görülebileceği gibi, yalnızca son gruptaki örnekler Tunukuk 
Yazıtında geçtiği varsayılan *bö1j<r>a- = EUyg. mÖ1jra- sözcüğüyle 

karşılaştırılabilir. Bu durumda, Aydın' ın çağdaş Türk dili alanından 

verdiği örneklerden yalnızca Karaçay-Malkarca müngüre- sözcüğü eti
molojik olarak * bÖ1j<r>a- fiilinin devamı olarak kabul edilebilir. 

Aydın (2008: 83), çalışmanın sonuç bölümünde, yalnızca Anadolu 
ağızlarındaki örnek şekillerin bÖ1j '(hayvan) böğürmesi' yansıma isminden 

yapılmış ve bÖ1jü- fiilinden gelişmiş olabileceğinin ihtiyatla öne sürü

lebileceğini yazmaktadıf. Türkçe böğür- fiili * bö :+kir- olarak çözüm
lendiğine göre, Anadolu ağızlarındaki varyantlar da *bö1jü- değil, *bö:kir
fiiline bağlıdır. 

2.3. *böHiş- 'böğrüşmek' okuyuşu 

Tezean, Orhon Yazıtlarıyla ilgili bir bildirisinde (2010: 278) T i B 
6'daki sözcüğün böliissar < *bölaşsiir < *bölaş- 'böğrüşmek' olarak 

okunup anlamlandırılmasını önermiştir. Tezcan (2010: 278), okuyuşuna 
açıklık getirmek için, sözcükte * bölaşsar > bölassar biçiminde bir ünsüz 
benzeşmesi olduğunu ve bizim mantığımıza göre art arda iki kere 
yazılması gereken ünsüz işaretlerinin yazıtlarda bir kere yazıldığını (2010: 
279) belirtmektedir. Tezcan'a göre Tunukuk Yazıtı I, güney yüzü 5. 

satırda * kabsar okunmuş olan sözcük de aynı mantıkla kavussar < * ka
wuşsar okunmalıdır. 

* Kav-22 biçiminde bir fii1 bugüne değin tarihi yazı dilleri ya da çağdaş 
dillerle tanıklanamadığı için, T I G 5 'te kl bL sl rl olarak yazılan sözcüğün 
*-şs- > *-ss- gelişimi gösterdiği ve yazımda tek sl ile verildiği, bir ihtimal 

21 

22 

Karayeada sözcüğün mivre-, mövra-, mevre-, müvra- biçimleri de vardır. Bu 

biçimler hatalı olarak mU1Jra- (Baskakov vd. 1974: 411) « Eski Türkçe ma1Jra-) 

maddesi içinde ele alınmıştır. 
T I D 3'teki k1b1iı1m 'kavışalım' ve 4'teki k1bI/p 'kavışıp' yazımlarında fıil 
kökünün kavış- olduğu görülmektedir. 
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olarak düşünülebilir. Ancak yazıtlarda art arda gelen -şs- seslerinin 
korunduğunu gösteren aşsız 'yiyeceksiz, aç' (KT D 26, BK D 21) 

örneğinin bulunması, bu ihtimali zayıflatmaktadır. Bu durumda T i B 

6'daki sözcüğün böliissiir < *bölaşsiir olarak okunmasına kuşkuyla 

yaklaşmak gerekir. Ancak çözüm yine de bu okuyuşun içinde gizlidir. 

3. Başka ve ..c:ııı.. .... l. .......... lI. ... .Il ... ,,, ... "".nIı.. .... ""ını.oı 

Buraya kadar, T i B 6'nın ilk sözcüğünde -sAr ekini taşıyan fiilin *böl

okunması durumunda ortaya çıkan sorunlar ayrıntılı olarak tartışılmış, 

üçüncü işaret LJ olmadığı için sözcüğü *bölJ<r>a- okumanın mümkün 
olmadığına değinilmiş ve yazıtlarda art arda gelen -şs- seslerinin ko

runduğunu gösteren aşsız verisi dolayısıyla da * bölaş- okuyuşuna kuş

kuyla yaklaşılması gerektiği belirtilmiştir. T i B 6'nın başında yer alan 

-sAr ekli fiilin bölii- okunması durumunda ise buraya kadar üzerinde 

durulan sentaktik ve semantik açmazların çözüme kavuştuğu görül

mektedir: 

(1) a. 'Toruk bukalı samiz bukalı ırakda bölasar 

b. toruk buka samiz buka teyin bilmaz armiş' teyin, ança 

sakıntım. 

(1) a. 'Sıska boğa ile semiz boğa uzakta böğürse 

b. (hangisi) sıska boğa (hangisi) semiz boğa, bilmez imiş' diye, 

işte böyle düşündüm. 

Burada yalnızca geriye bilmeme işini kimin yaptığını belirlemek kal

maktadır. Tartışmalı cümle yazıtta şöyle bir bağlamda geçmektedir: 

Ida taşda kalmzşi kuvranıp yeti yüz baltı. Eki ülügü atZıg iirti, bir ülügi 

yadag arti. Yeti yüz kişig uduzugma ulugi şad arti. 'Aygıl!' tedi. Ayıgması 
biin ardim, Bilgii Tufıukuk. 'Kagan mu kışayın?' tedim, sakıntım: 'Toruk 

bukaZı samiz bukaZı zrakda bölasar, toruk buka sarniz buka teyin bilmaz 

iirmiş' teyin, ança sakıntım. Anta kesra, TalJri bilig bertök üçün özüm ök 
kagan kışdım, Bilgii Tufıukuk. Buyla Bağa Tarkan birla Elteriş, kagan 
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bolayın beri ya Tavgaçıg, Ö1)ra Kıta-nyıg yırya Oguzug üküş ök öıörti. 
Bilgasi çavışi ban ök artim. 

Yukarıda bağlam içinde verilen tartışmalı cümleye ait bilmaz armiş 
yüklemi üçüncü tekil kişi çekiminde olup özne AÖ'sü örtük özneyle 
işaretlenmiştir. Kim bilmez imiş? = O bilmez imiş. Bu durumda örtük 
özne AÖ'sü, artgönderimsel olarak [+özgül] ve [+belirli] bir kılıcıya işaret 
etmektedir. Buradaki bağlam, örtük özne AÖ'sünün 'Şad'a işaret ettiğini 
ortaya koymaktadır. Darmadağınık haldeki iki bölük atlı ve bir bölük piya
deden oluşan yedi yüz kişilik bir askeri birlik bir Şad'ın önderliğinde bir 
araya gelmiş, birlik olma yolunda ilk adım atılmıştır. Bu yeni birliğe bir 
önder tayin etmek gerekmektedir. Bu noktada Şad'ın kağanlık beklentisi 
içinde olduğu düşünülebilir. çünkü Yazıtta Şad'ın TUı1ukuk'a 'Söyle!' 
dediği ifade edilmiştir. Yani Şad burada TUı1ukuk'a şunu demek istemiş 
olmalıdır: 'Kağanın kim olacağını söyle!'. Söyleyenin TUı1ukuk olduğunu 
biliyoruz. Ancak TUı1ukuk'un kağanın kim olacağına hemen o dakikada 
karar vermiş ve bunu açıklamış olabileceğini düşünemeyiz. TUı1ukuk bir 
karar verme sürecinden geçtiğini bildiren ifadeler kullanmaktadır. Bu 
süreçte Şad'ı Kağan yapıp yapamayacağını düşünmüş ve Şad hakkındaki 
yargısını şu sözlerle açıklamıştır: " 'Sıska boğa ile semiz boğa uzakta 
böğürse, hangisi sıska boğa, hangisi semiz boğa bilmezmiş' diye, işte 

böyle düşündürn." Buradan anlaşıldığına göre, TUı1ukuk Şad'ın ileriyi 
görecek nitelikte bir adayolmadığını düşünmektedir ve bu düşüncesini 
veciz bir ifadeyle dile getirmiştir. Buna dayanarak, TUı1ukuk'un Şad 

unvanlı adayı elemiş olduğu sonucu çıkarılabilir. çünkü bundan sonra 
gelen Anta kesra, Ta1)ri bilig bertök üçün özüm ök kagan kışdım, Bilga 
Tu-nukuk cümlesinde, TUı1ukuk'un Şad'ı kağan olarak atadığını belirten bir 
veri yoktur. Ancak araştırmacılar, bu cümlenin çevirilerine parantez içinde 
onu sözcüğünü ekleyerek TUı1ukuk'un Şad'ı kağan olarak atadığı 

yorumuna ulaşmışlardır. Oysa bu cümle sözcüğü sözcüğüne 'Tanrı bilig 

verdiği için ben kendim bir kağan tayin ettim, Bilge TUı1ukuk' olarak 
anlaşılmalıdır. Öyleyse kağanhk için farklı adayların söz konusu 
olduğunu, ileriyi görecek nitelikte bir adayolmayan Şad'ın TUı1ukuk 
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tarafından elendiğini ve Tuiıukuk'un başka birini kağan olarak atadığını 

düşünmek bağlama en uygun yorumdur. Tuiıukuk'un içinde bulunduğu 

durum, Türk tarihinde bir padişahın ölümünün ardından birden fazla 

şehzadenin padişahhğa adayolması ve sadrazamların padişah seçiminde 

belirleyici rol üstlenmeleri ile kıyaslanabilir. 

T i B 6'daki böliisiir23 < bö:le- 'böğürmek' sözcüğünün Eski Anadolu 

Türkçesi, Türkçe24 ve Türkmenceyle kanıtlanabileceğini25 belirterek ya

zımızı noktalamak istiyoruz: EAT möle- 'öküz ve inek böğürmek' 

(Tarama Sözlüğü IV 1996: 2810)26; Türkm. möle-27 'böğürmek (buzağılar 

hak.)' (Tekin vd. 1995: 463). 

23 

24 

25 

26 
27 

+ lA - ekinin hayvan seslerini yansıtan fiiller türetme işlevinde kullanıldığı Eski 
Uygurca kakzla-, kmJsıla- (Erdal 1991: 438), orla- (Erdal 1991: 442); bozla
(Erdal 1991: 443) örneklerine rastlamak mümkündür. 
Yukarıdaki 18. dipnota bkz. Ayr. Türkçe yansıma sözcüklerdeki b- > m- gelişimi 

için krş. Kaş. bele- i 'melemek' (elauson 1972: 332b) = Türk. mele- 'ay.'. 
Tunukuk yazıtındaki bö: la- fiili günümüzde yalnızca Türkçe ve Türkmencede 
varlığını sürdürdüğü, tarihi dönemlerden de yalnızca Eski Anadolu Türkçesinde 
kayda geçtiği için bu sözcük Tunukuk yazıtındaki Eski Oğuzca bir öge olarak 
kabul edilebilir. Runik yazıtlarla ilgili kimi araştırmalarda Oğuzcaya pek çok 
özellik atfedilmiştir: bkz. Zeynep Korkmaz, "Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler", 
Bilimsel Bildiriler 1972: 433-446; Semih Tezcan, "Eski Türkçe buyla Ve bağa 
Sanıarı Üzerine", TDAY-Belleten 1977: 53-69; Gürer Gülsevin, "Köktürk Bengü 
Taşlarındaki Oğuzca Özellikler", Kardeş Ağızlar 7 (1988): 12-18. Kimi 
araştırmacılarsa tartışmayı bir adım daha öteye taşıyarak Orhon Türkçesinin Oğuz 
grubundan bir lehçe olduğu görüşünü savunmuşlardır: H. A. Baskakov. Vvedenie 
v İzuçenie Tyurkskix Yazıkov. Moskva: Nauka, 1969: 165-166; Gerhard Doerfer, 
"Das Vorosmanische (die Entwieklung der oghusischen sprachen von der Orchon 
İnschriften bis zu Sultan Veled), TDAY-Belleten 1975-1976: 81-131. 
Bu kaynakta maddebaşı 'molamak, (mölemek)' biçimindedir. 
Türkmencede bu sözcüğün art ünlülü bir varyantı olan mola- (mo:la-) 'böğürmek 
(inekhakkında)' (Meskutov 1988: 228; Tekin vd. 1995: 461) biçimi de vardır. 
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4. Sonuç 
ı. Tunukuk Yazıtının 6. satırının başında yer alan ve bugüne değin 

bi/sar, bölsar, bÜ1)sar, bÖ1)üsarlbön<r>asar, bölaşsar okunan sözcüğün 
bölasar 'böğürse' olarak okunup anlamlandırılması önerilen bu çalışmada, 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Sözcükle ilgili en eski okuyuş bi/sar olup günümüzde sözcüğün 
ikinci işaretinin ı/i olmadığı netlik kazandığı için bu okuyuşa itibar 
edilmemelidir; çünkü sözcüğün ikinci ve üçüncü işaretlerinin Ü ve 12 

olduğu Alyılmaz'ın (2005: 193) verdiği fotoğraflarla doğrulanmıştır. 
• Sözcüğün *bö1)ü-I* bÖ1) <r>a- okunması mümkün olmamaktadır; 

çünkü sözcüğün üçüncü işareti 1) değildir. 

• Tartışmalı sözcüğün tabanının *bölaş- okunmasına kuşkuyla yak
laşılmalıdır; çünkü yazıtlarda -şs- seslerinin korunduğunu gösteren 
aşsız 'yiyeceksiz' verisi vardır. 

• Yazıtlarda geçişli bir fıilin aldığı nesne, fıil önü konumundan uzağa 
taşındığında sistemli olarak belirtme durum ekini alır. T i B 6'daki 
sözcük bölsar okunduğunda, ayırt etme işine konu olan toruk bukaZı 

siimiz bukaZı bağlama öbeğinin belirtme durum ekini taşıması bek-
1enmelidir. Bu bağlama öbeğinde belirtme durum ekinin unutulmuş 
olduğunun varsayılması da sorunu çözmemektedir. Çünkü *bölsar 

okuyuşunun asıl sorunlu yanı, koşul yan cümleciğinin önerınesi ile 
ana cümlenin önerınesi arasında mantıksal bir tutarsızlığa yol 
açmasıdır. 

• Tartışmalı sözcüğün böla- okunması, yan cümlecikteki toruk bukaZı 

siimiz bukaZı bağlama öbeğinin belirtili durum eki taşıması zorun
luluğunu ortadan kaldırır; çünkü sıska ve semiz boğa bu durumda 
böla- fıilinin kılıcısıdır. 

• Toruk bukaZı .. ile başlayıp ... bilmaz iirmiş diye biten iç cümlede 
bi/meme işini üstlenen kılıcı bağlam gereği ancak Şad olabilir; çünkü 
tartışmalı cümledeki b ilm az armiş yüklemi etken çatılıdır. Çeviride 
bu yüklemi edilgen çatılıymış gibi yorumlayarak ve tüm cümleyi 
genel anlamlı bir cümleymiş gibi değerlendirerek metne müdahale 
edilmemelidir. 
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Eski Anadolu Türkçesi, Türkçe ve Türkmenceyle kanıtlanabilen 
mölii- 'böğürmek' fiili, bö:lii- okuyuşu için iyi bir dayanaktır. 

KlSALTMALAR 

a: a sütunu 
Alt. : Altayca 
AÖ: Adöbeği 

ay. : aynı 
Az.: Azeri 
b: b sütunu 
B : Batı yüzü 

Baş. : Başkurtça 
BK : Bilge Kagan Yazıtı 
bkz. : bakınız 

c. : cilt 
CC : Codex Cumanicus 
Çuv. : Çuvaşça 
D: Doğuyüzü 
EAT: Eski Anadolu Türkçesi 
EUyg. : Eski Uygurca 
G : Güney yüzü 
Gag. : Gagavuzca 
GB : Güney batı yüzü 

Hak. : Hakasça 
k : konsonant 
K : Kuzey yüzü 
Kar. : Karayca 

Kar.~Mal. : Karaçay-Malkarca 
Kar. : Karayeanın Haliç ve 
Troki ağızları 
Kaş. : Kaşgarlı 

Kaz. : Kazakça 
KD : Kuzey doğu yüzü 

Kır. : Kırgızca 
KKal. : Karakalpakça 
krş. : karşılaştırınız 
KT : Kül Tegin 

mad.: madde 
N og. : N ogayca 
Özb. : Özbekçe 

T : Tuiiukuk Yazıtı 
Tat. : Tatarca 
TeL. : Teleütçe 

Tuv. : Tuvaca 
Türk. : Türkçe 

Türkm. : Türkmence 
v: vokal 
vd. : ve diğerleri 
Yak. : Yakutça 

YUyg. : Yeni Uygurca 
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